24 februari 2021

Regeling:
Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL)
Wat is de TVL en wie kan het aanvragen?
• Ondersteuning bij betaling vaste lasten.
• Voor bedrijven en zzp’ers met werkruimte los van het privé adres in Nederland.
• Voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
• Minimaal 30% omzetverlies per kwartaal door de coronacrisis.
• Minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
• Extra toeslagen voor voorraden detailhandel (VGD), annuleringskosten reissector en speciale kosten land- en tuinbouw.
• Evenementenmodule voor ondernemers die evenementen organiseren of toeleverancier zijn, maar in Q4 2020 en Q1 2021 niet in
aanmerking komen voor TVL.
• Voor ondernemers gestart tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 zo snel mogelijk een aparte steunregeling.

Hoeveel subsidie krijgt een ondernemer?
• De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten en een subsidiepercentage van 85%.
• De subsidie per kwartaal is minimaal € 1.500 en maximaal € 550.000 voor mkb-bedrijven of € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven.
• De voorwaarden voor TVL kunnen elk kwartaal wijzigen. Op de website van RVO, KVK en de Rijksoverheid de meest actuele
informatie en uitleg.

Aanvragen
• TVL Q1 2021 vanaf 15 februari 2021, 12:00 uur aan te vragen via rvo.nl/tvl met eHerkenning of DigiD.
• TVL Q1 2021 sluit op 30 april 2021, 17:00 uur. Doe voor die tijd een TVL-aanvraag.
• De evenementenmodule Q4 2020 vanaf 18 februari 2021, 12:00 uur aan te vragen via RVO, tot 18 maart 2021, 17:00 uur.
• De evenementenmodule Q1 2021 wordt in maart 2021 geopend.
• Ondernemers met minder dan 250 medewerkers kunnen altijd TVL aanvragen en ontvangen later een extra voorschot als de TVL is
uitgebreid. Ondernemers met meer dan 250 medewerkers kunnen later TVL aanvragen.

Meer informatie
RVO: rvo.nl/tvl of bel 088 042 25 00
KVK: kvk.nl/corona
Rijksoverheid: rijksoverheid.nl/tvl en rijksoverheid.nl/steunpakket

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/steunpakket

